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§ 36

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Ett 20-tal personer deltar från allmänheten. Allmänheten ställer frågor om
tolkning av urvalsprinciper vid skolplacering i det aktiva, obligatoriska skolvalet.
Frågor ställs också kring organisationen på Engelbrektskolan inom kommande
5 år, lokallösningar för utökade platser på Myråsskolan samt effekter av dessa
lösningar för elever och verksamhet. Personalen från kommunikationsklassen
ställer frågor kring organisationsutredningen och kring framlagt förslag till
beslut om organisationsförändring av kommunikationsklassen. Personalen
efterlyser bland annat avsaknad av ett barnperspektiv i utredningen. Nämndens
politiker bjuds in till verksamhetsbesök vid kommunikationsklassen.
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§ 37

Upprop och val av justerande personer
Grundskolenämndens beslut
Till justerare väljs Martin Nilsson med Jan Idehed som ersättare.
Protokollet justeras den 9 april klockan 08.30 på Olovsholmsgatan 32, plan 4.
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§ 38

Fastställande av föredragningslista
Grundskolenämndens beslut
Fastställer föredragningslistan med nedanstående förändringar och tillägg.
Sammanfattning av ärendet
Följande förändringar görs i föredragningslistan:
-Ärendet 6: Rapport: Analys och uppföljning av Skolinspektionens
förelägganden om vite UTGÅR.
-Ärendet 8: Verksamhetsplan för Grundskoleförvaltningen UTGÅR.
-Ärendet 15: Alternativa beslutsförslag från Alliansen och Sverigedemokraterna
avseende Uppdrag: Utreda organisation för kommunikationsklass.
-Tillägg: Initiativärende från Alliansen om tillgång till lokaler för Borås Stads
grundskolor (nr 18).
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§ 39

Information från förvaltningschefen
Grundskolenämndens beslut
Lägga informationen från förvaltningschefen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet i verksamheterna.
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§ 40

Återrapportering om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut
Grundskolenämndens beslut
Lägga information om åtgärder vid förelägganden utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om åtgärder vid förelägganden utifrån
Skolinspektionens tillsynsbeslut.
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§ 41

Återrapportering från kontaktpolitiker från
verksamhetsbesök på skolor
Grundskolenämndens beslut
Lägga information från kontaktpolitiker till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inge Pettersson informerar om besök på Sandgärdskolan och berättar om sina
reflektioner därifrån.
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§ 42

Dnr GRN 2018-00034 3.5.4.0

Månadsrapport per februari 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna månadsrapport per februari samt översända densamma till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari-februari
i med 5 220 tkr före disponering av ackumulerat resultat från 2017. Prognosen
för helåret är ett utfall enligt budget. Nämndens buffert förväntas att disponeras
under 2018.
Förvaltningsrätten har meddelat dom om vite i två ärenden utifrån
Skolinspektionens granskningar. För Erikslundskolan 400 tkr och Fristadskolan
200 tkr. Dessa täcks av uppbokningar i 2017 års bokslut.
Beslutsunderlag
1. Månadsrapport per februari 2018.
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§ 43

Dnr GRN 2018-00043 3.5.4.0

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Anpassa
behovet av utökade undervisningslokaler för
förskoleklass i Myråsskolan och Bergdalskolan
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka framställan: Anpassa behovet av utökade undervisningslokaler för
förskoleklass i Myråsskolan och Bergdalskolan samt översända upprättad
skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Grundskoleförvaltningen begär att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar behovet av utökade lokaler i Bergdalskolan och Myråsskolan från och med läsårsstart augusti 2018.
Bergdalskolan
Undervisningslokaler i nära anslutning till Bergdalskolan för 25 elever i form av
ett klassrum, grupprum och fritidshemslokal, tillhörande kapprum och toalett.
Utemiljön bör beredas så att eleverna får möjlighet till lek, fysisk aktivitet och
rekreation.
Myråsskolan
Undervisningslokaler i nära anslutning till Myråsskolan för 25 elever i form av
ett klassrum, grupprum och fritidshemslokal, tillhörande kapprum och toalett.
Utemiljön bör beredas så att eleverna får möjlighet till lek, fysisk aktivitet och
rekreation.
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§ 44

Dnr GRN 2018-00044 3.5.4.0

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden: Undersöka
möjligheterna att omvandla Olovsholm till skollokaler
Grundskolenämndens beslut
Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att utreda förutsättningarna för att
utnyttja kontorsfastigheten på Olovsholmsgatan som skola.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av skollokaler är stort, inte minst i mer centrala lägen. Fastigheten på
Olovsholmsgatan används i dag som kontor för Förskole-, Grund- samt
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna. Grundskolenämnden ger
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
använda lokalerna som skola med inriktning på år 7 - 9. Utredningen behöver
bl. a beskriva kapaciteten och lokalutnyttjandet men även utemiljön och
förutsättningarna för idrott.
En följdkonsekvens blir även att ge förslag till att lösa lokalbehovet för de
förvaltningsorganisationer som i dag utnyttjar fastigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-27
Grundskolenämnden

§ 45

Dnr GRN 2018-00035 3.5.4.0

Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2017
Grundskolenämndens beslut
Godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens uppföljning och analys av
Grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten omfattar
en jämförelse av Borås stads kommunala skolors nationella resultat gällande
utvalda betygsresultat för slutbetyg 2016/2017 årskurs 9 och 6 samt resultat
från nationella prov 2016/2017 årskurs 3.
Utifrån resultatet för alla elever i årskurs 9 dras slutsatsen att det självklart är
negativt att det 2017 har skett en försämring. Samtidigt kan man se att liknande
negativa förändring jämfört med 2016 också skett för alla kommuner och riket.
Den tydligaste faktorn som kunnat identifieras påverka resultaten för 2017, är
den ökade andelen nyinvandrade elever vilka kan antas haft svårare att nå upp
till en likartad utbildningsnivå som de elever vilka gått 9 år i svensk skola. Detta
syns även då resultaten för Borås Stads kommunala skolor i årskurs 9 stiger då
man i urvalet tar bort elever som är nyinvandrade och med okänd bakgrund.
Resultaten för elevgruppen utan nyinvandrade och med okänd bakgrund har
försämrats 2017. Gällande samtliga redovisade betygskategorier skiljer sig
resultatet på ett negativt sätt jämfört med alla kommuner och riket. Så var inte
fallet 2016. Med andra ord har det skett ett mindre försämrat resultat mellan
2016 och 2017 för elever som är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund, i
jämförelse med alla kommuner och riket. Samtidigt kan man se en kraftig
variation i resultaten på respektive skola när man jämför med elever som inte är
nyinvandrade eller med en okänd bakgrund.
Resultaten i Engelska och Svenska för årskurs 6 står sig, både sett till
förändringen mellan åren och i jämförelse med alla kommuner och riket.
Resultatet i matematik 2015, 2016 och 2017 är visserligen något lägre än för alla
kommuner och riket. Samtidigt den negativa förändringen mellan de olika åren i
samma spann som för alla kommuner och riket. För ämnet Svenska som
andraspråk ser man att resultatet för 2017 både är lägre och med en större
negativ förändring mellan 2016 och 2017 års resultat jämfört med alla
kommuner och riket.
Resultaten i matematik samt Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 är
lägre i jämförelse med alla kommuner och riket. Liknande gäller för
förändringen mellan 2016 och 2017 års resultat och speciellt för ämnet Svenska
och svenska som andraspråk.
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Som förklaring till utfallet för dessa resultat har ett flertal orsaker identifierats,
vilka redovisas i kapitel 4 analyser. Exempel på dessa är:
-hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket har lett
till en brist på kompetens och kontinuitet i undervisning, samarbete mellan
pedagoger och utvecklingsarbete
-en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen under 2016 i jämförelse
med både alla kommuner och riket, vilket påverkar kvaliteten i undervisningen
-variationer i struktur, organisation och kvalitet mellan skolenheter
-Borås Stad har under många år haft en splittrad skolorganisation i
kommundelar och stadsdelar, vilket påverkat kompetens, stabilitet och rutiner
på ett negativt sätt på alla nivåer i organisationen
-vakanser och brister i kompetens inom elevhälsans organisation
-brister i språkutveckling i alla ämnen
För att förbättra framtida års resultat har ett stort antal åtgärder tagits fram,
påbörjats och i flertalet fall redan slutförts under 2017. Dessa redovisas under i
kapitel 5 Åtgärder.
Beslutsunderlag
1. Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2017, 2018-03-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-27
Grundskolenämnden

§ 46

Dnr GRN 2018-00022 1.2.3.0

Svar på remiss: Uppföljning av Program för ett
integrerat samhälle
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner svar på uppföljning av Program för ett
integrerat samhälle samt översänder svaret till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle,
som fastställdes i Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad
förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden.
Fokus under 2017 har varit på två av programmets sju programområden: arbete
och boende.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Program för ett Integrerat samhälle 2017.
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§ 47

Dnr GRN 2018-00021 1.2.3.0

Svar på remiss: Program för ett Integrerat samhälle
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden tillstyrker remissen Program för ett integrerat samhälle
och översänder svaret till Arbetslivsnämnden.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen hur
Borås Stad ska agera i arbetet med att motverka främlingsfientlighet och
förbättra integrationen. Program för ett integrerat samhälle kommer att vara
underlag för arbetet med att ta fram konkreta insatser i förvaltningar och bolag
för att konkretisera integrationsarbetet. Programmet följs upp årligen.
Grundskolenämnden anser att programmet lyfter fram de viktigaste faktorerna
när det gäller integrationsarbetet. Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle.
Yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden att tillstyrka remissen: Program
för ett integrerat samhälle samt översända svaret till Arbetslivsnämnden enligt
upprättat förslag.
Anders Alftberg (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag att avslå remissen
samt översända svaret till Arbetslivsnämnden enligt bilagan som biläggs till
protokollet.
Propositionsordningar
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag att tillstyrka
remissen och dels till Anders Alftbers (SD) förslag att avslå remissen och finner
det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Anders Alftberg begär
omröstning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-27
Grundskolenämnden

Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller den
Rödgröna gruppens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har
Grundskolenämnden beslutat enligt Anders Alftbets (SD) förslag”.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av: Per Carlsson (S), Ulf Sjösten (M), Lennart
Andreasson (V), Emina Beganovic (S), Inge Pettersson (S), Pernilla Ohlsson
(S), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Martin Nilsson (M), Tommy Ky (L), Jan
Idehed (C) samt nej av Anders Alftberg (SD).
Med 10 ja röster mot 1 nej röst beslutar Grundskolenämnden att tillstyrka
remissen Program för ett integrerat samhälle och översända svaret till
Arbetslivsnämnden.
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§ 48

Dnr GRN 2018-00016 3.5.0.3

Uppdrag: Utreda organisation för kommunikationsklass
Grundskolenämndens beslut
Ärendet återremitteras.
Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag som innebär att
kommunikationsklasserna bibehålls som en sammanhållen enhet.
Sammanfattning av ärendet
Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen fick uppdraget att utreda hur
organisationen av den särskilda undervisningsgruppen Kommunikationsklass
ska se ut från läsåret 2018-2019. I arbetsgruppen för uppdraget har
representanter för elevhälsan, fackliga företrädare, biträdande rektor och två
representanter för personalen ingått. Det presenterade förslaget för
organisation av Kommunikationsklass innebär att verksamheten, som är en
särskild undervisningsgrupp, förläggs till grundskolor och att verksamheten
riktar sig till elever åk 1-åk 9.
Förutom förslag på organisationsförändring för Kommunikationsklass
synliggör arbetsgruppen andra elevgrupper som Borås Stad behöver se över
organisation och undervisning för. Ett exempel är elever med
dövhet/hörselnedsättning som får sin undervisning på Kannebäckskolan i
Göteborg eller Vänerskolan i Vänersborg.
Grundskolenämnden anmärker på att utredningen inte tillräckligt belyser
elevperspektivet. Nämnden anser att utredningen bör kompletteras med en
analys om möjligheterna att ha kvar kommunikationsklassen som en
sammanhållen enhet.

Beslutsunderlag
1. Utredning organisation av kommunikationsklass.
2. Risk- och konsekvensanalys vid organisationsförändring av
kommunikationsklass med synpunkter från personal.
Yrkanden
Per Carlsson (S) föreslår Grundskolenämnden besluta att
ärendet återremitteras.
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Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag som innebär att
kommunikationsklasserna bibehålls som en sammanhållen enhet.
Omröstningsresultat
Grundskolenämnden beslutar att bifalla Per Carlssons yrkande.
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§ 49

Dnr GRN 2018-00028 3.5.0.3

Uppdrag att utreda organisation och kvalitetsarbete för
elevhälsan i Grundskoleförvaltningen
Grundskolenämndens beslut
Godkänna organisation och kvalitetsarbete för elevhälsan samt genomföra
organisationsförändringen enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Chef för elevhälsan i Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda och ge
förslag på en organisation för elevhälsoarbetet enligt nedanstående kriterier:
I Borås Grundskoleförvaltning ska följande kriterier gälla.
Elevhälsan ska:
-

vara en hälsofrämjande organisation

-

arbeta hälsofrämjande och förebyggande

-

vara en resilient organisation på lång och kort sikt

-

vara en stödfunktion för en likvärdig utbildning

-

arbeta för att kvalitetssäkra elevhälsoprocesser

-

samverka med externa aktörer

-

ha tydliga riktlinjer för elevhälsans insatser

-

ha tydliga roller för elevhälsopersonal

I Elevhälsan ska också övriga funktioner och uppdrag ingå:
insatser

Verksamhetschef för medicinska, psykologiska och logopediska

-

MLA EMI medicinska insatser

-

MLA PSI psykologiska insatser

-

Tilläggsbelopp friskolor, GRF- skolor, SU-grupper, köpta platser

-

Plan för övergångar

-

Mottagande grundsärskolan och gymnasiesärskolan

-

Antagningsgrupp för SU-grupper

-

Elevhälsouppdrag och utredningar från KF, nämnd, FC
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-

Samverkan med andra aktörer

-

Verksamhetsutveckling inkluderande YN för elevhälsopersonal

-

Systemansvarig Prorenata

-

Ledningsfunktioner

Resultat av utredningen presenteras den 12 april 2018. Organisationen gäller
från läsåret 2018/2019.
Beslutsunderlag
1. Uppdragsbeskrivning 2018-02-14.
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§ 50

Dnr GRN 2018-00029 3.5.4.0

Redovisning av inkomna synpunkter 2017 för
Grundskoleförvaltningen
Grundskolenämndens beslut
Godkänna upprättad redovisning samt lägga denna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2017, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Under året har 46
synpunkter inkommit via systemet och majoriteten är av typen klagomål –
tjänster.
I utredningsarbetet med flertalet av de anmälningar till Barn- och elevombudet
och Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2016 och
början av 2017, har det visat sig att informationen om händelsen eller
händelserna som föranlett anmälan inte kommit huvudmannen till känna innan
anmälningen har gjorts. Även om antalet inkomna synpunkter av denna
karaktär i relation till antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och
Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2017 är få, kan
man se att ett flertal inkommit under året. Dessa har omgående hanterats
huvudmannen och således har flera möjliga anmälningar till Barn- och
elevombudet och Skolinspektionen kunnat undvikas.
Totalt sett är antalet inkomna synpunkter under året varit anmärkningsvärt få,
sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på
att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet fortfarande
ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället
för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med
hanteringen av inkomna synpunkter är en ständigt pågående process vilket
kommer att fortsätta även under 2018.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter 2017 (Grundskolenämnden), 2018-0227.
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§ 51

Dnr GRN 2018-00051 3.5.4.0

Initiativärende om tillgång till lokaler för Borås Stads
grundskolor
Grundskolenämndens beslut
Tillskriva Kommunstyrelsen om vikten av de tar en mer aktiv roll i utövandet
av sitt strategiska ansvar för att få fram fler lokaler för Borås Stads
grundskoleverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Allianspartierna har till dagens sammanträde lämnat in rubricerat ärende.
Lokaltillgången för Borås Stads skolverksamhet att under ett antal år varit
mycket begränsad. Trots det har lite gjorts för att komma till rätta med
situationen. Avsaknaden av helhetsgrepp kring lokalfrågan har upprepade
gånger medfört dyra panikåtgärder i sista sekund, som både varit onödigt dyra
och tagit fokus från grundskolans verkliga problem och utmaningar.
Under de kommande åren pekar allt mot att situationen kommer bli ännu mer
ansträngd. I snitt förväntas antalet elever öka med 300-400 elever årligen. Den
lösning som nu diskuteras med skollokaler på Olovsholmsgatan, med plats för
cirka 600 elever, hade visserligen löst delar av problematiken men långt ifrån
hela.
Allianspartierna ser med stor oro på frånvaron av handlingskraft i frågan om
lokaler till grundskolan. Så brådskande och allvarlig som situationen blivit,
behöver Kommunstyrelsen tar på sig en väsentligt mer aktiv roll i framtagandet
av nya skollokaler.
Med ovanstående taget i beaktande föreslås Grundskolenämnden besluta:
att tillskriva Kommunstyrelsen om vikten av de tar en mer aktiv roll i utövandet
av sitt strategiska ansvar för att få fram fler lokaler för Borås Stads
grundskoleverksamhet.
Propositionsordningar
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker initiativärendet.
Omröstningsresultat
Grundskolenämnden tillstyrker initiativärendet.
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§ 52

Dnr GRN 2018-00036 3.5.4.25

Granskning för detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:342, Borås Stad
Grundskolenämndens beslut
Godkänna granskning för detaljplan Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad
samt översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Granskning för
detaljplan Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad. Nämnden godkänner
detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad och har inget att erinra
mot granskningsförslaget. Nämnden ser inte behov av utbyggnad av skolan
enligt prognoser fram till 2021. Om behov av att bygga ut skolan skulle uppstå
längre fram vore det bättre om det låg i närmare anslutning till nuvarande
skolområde.
Bakgrund
Planförslaget innebär att bostäder, både skol- och förskoleverksamhet, vårdsamt kommersiella verksamheter kan byggas centralt i Viskafors. Planområdet
har tidigare varit i anspråktaget för tillfällig förskola och ligger i anslutning till
befintlig infrastruktur. Planområdet angränsar mot kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och en bestämmelse gällande taklutning har därför införts.

Beslutsunderlag
1. Granskningsförslag detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Borås Stad.
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§ 53

Dnr GRN 2017-00212 002

Tillägg till Delegationsförteckning för
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden delegerar beslutanderätt avseende lokaler till ordförande
och vice ordförande samt tjänsteman enligt förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens delegationsförteckning kompletteras med beslut om hantering av
lokalfrågor att beslutanderätten delegeras enligt delegationsförteckningen till
förvaltningschef med rätten att vidaredelegera.
Bakgrund
Kommunallagen möjliggör i 6 kap § 37 delegation av vissa beslut till
förvaltningschef. Rätten att delegera innebär att med stöd av
delegationsbestämmelserna för Grundskolenämnden delegera beslut enligt
förteckning till Förvaltningschefen. Förvaltningschefen avser sedan att
vidarefordra besluten till tjänstemän i enlighet med delegationsförteckningen.
Delegationsförteckningen uppdateras under punkt 2. Lokaler med delegation
till ordförande och vice ordförande vid förhyrning av lokaler och uppsägning av
hyresavtal. Till förvaltningschef med rätten att vidaredelegera delegeras beslut i
övriga lokalfrågor.
Beslutsunderlag
1. Delegationsförteckning för Grundskolenämnden.
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§ 54

Dnr GRN 2018-00002 3.5.4.0

Anmälningsärenden mars 2018
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och
lägger dessa till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser.
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610, Vitesföreläggande uppföljning
Erikslundskolan 7-9, Vitesföreläggande Viskaforsskolan F-9

b)

Anmälan om elevens skolsituation vid Kristinebergskolan,
Dnr 2018-00037

c)

Synpunkter om uppdrag att utreda organisation av
Kommunikationsklass, dnr 2018-00016

d)

Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsan, dnr 2018-00033
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§ 55

Dnr GRN 2018-00003 3.5.4.0

Delegationsbeslut mars 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-02-27—201803-26 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden mars 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden februari 2018

4.

Beslut om avstängning perioden 2018-02-27-2018-03-26
Dnr 2018-00018

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-02-27—
2018-03-26, dnr 2018-00024

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid mars 2018
Dnr 2018-00025

7.

Personal

Övriga delegationsbeslut
8.

Avslagsbeslut skolskjuts februari 2018 Dnr 2018-00026

9.

Förteckning över beslut som gått vårdnadshavare emot eller
beslut som fattats utan att vårdnadshavare valt skola i samband
med skolvalet till förskoleklass 2018, dnr 2018-00007 (lista)

10.

Förteckning över beslut som gått vårdnadshavare emot eller
beslut som fattats utan att vårdnadshavare valt skola i samband
med skolvalet till åk 7 2018, dnr 2018-00007 (lista)
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Justerandes signatur

Svar till Förvaltningsrätten i Jönköping, laglighetsprövningar
skolplacering 2018/2019, per mars, Dnr 2018-00007]
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Grunskolenämnden
2018-03-27
Remiss: Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad

Alternativt beslutsförslag ärende 14
Sverigedemokraterna föreslår Grundskolenämnden besluta:
Att

Avslå remissen till förmån för följande alternativa utformning av remissvar:

Program för ett integrerat samhälle
Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering.
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former.
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse.
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk.
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration.
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar
för sådana möten.
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med
vissa uppföljningar.

Arbete
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande.
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar.

Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden.
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.
Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag.
Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning.
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de
behöver i utbildningen.

Vuxna
Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.

Borås stads anställda
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att
ge fler invånare likvärdig service.

Delaktighet
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att
inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet.
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför
tillsammans med polis och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det
långsiktiga målet är att bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra
bostadsområden. Invånare med annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i
möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål under tre år på det allmännas bekostnad.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas.
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter
till rehabilitering och god hälsa.
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.

Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av
kulturarv från Sverige.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika
förutsättningar att utöva dessa.

Arbetsmetoder
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet
i integrationsarbetet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida

information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap.

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program.

För Sverigedemokraterna
Anders Alftberg
Andreas Exner

